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Η ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΩΝ ΕΛΠΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

(ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ)

• Όπυ ρ ζημ ειώνει εύζ ηοσα ο Διεςθύνυ ν ύμβοςλορ ηηρ ΕΛΠΕ Κύππος κ. Γιώπγορ Γπηγοπάρ, «η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ βπίζκεηαι ζηην Κύππο, επενδύονηαρ όσι μόνο ζηην ενέπγεια, αλλά και 
ζηην εμπιζηοζύν η, ζηην αλληλοκαηανόηζη,  ζηην πολύπλεςπη ανάπηςξη. Όηι είναι καλό για ηην 
Κύππο, είναι καλό για εμάρ, ακόμα και αν μαρ ςποσπεώνει ζε  ακόμα μεγαλύηεπερ επενδύζ ειρ. 
Πιζηεύοςμε ειλικπινά, όηι η μεηακίνηζη ηυ ν εγκαηαζηάζε υ ν θα δώζε ι ζηη Λάπνακα και εςπύηεπα 
ζηην Κύππο μια μοναδική εςκαιπία για ανάπηςξη. Εςσαπιζηούμε ηην Λάπνακα πος για 10εηίερ μαρ 
θιλοξενούζε  και για ηη μέσπι ζήμ επα ζςν επγαζία.  Ξεκινήζαμε  και πποσυ πούμε μεθοδικά  για μια 
ζς νηεηαγμένη μεηεγκαηάζηαζη και αναπποζαπμογή ηυ ν λειηοςπγιών ηηρ Εηαιπείαρ μαρ, για να 
γίνει αςηό με ηον ηασύηεπο και πιο αζθα λή ηπόπο». ηιρ παπαπάνω δηλώζε ιρ αποηςπώνεηαι 
πλήπωρ η θ ιλοζο θ ία μαρ ζηην Κςππιακή και όσι μόνο αγοπά.

• Είναι σαπακηηπιζηικέρ οι δηλώζε ιρ ηος Διεςθύνονηορ ςμβούλος ηηρ ΕΛΠΕ  κ. Γπηγόπη 
ηεπγιούλη, καηά ηην ππόζθαηη επίζκ ετ ή ηος ζηην Κύππο : «Αποηελεί πάγια ππακηική ηος 
Ομίλος ο ζε βαζμ όρ ηων αποθ άζε ων ηων ηοπικών κοινωνιών. Σηπούμε ηιρ δεζμ εύζει ρ και 
ειδικά ζηην Κύππο, η ενεπγή ζςμμ εηοσή ζηα ενεπγειακά δπώμενα είναι απόθ αζη  πος έσει 
μεηοςζι ωθεί και ζε  οδηγό δπάζηρ (master plan). Σα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ μποπούν και 
θα είναι από ηοςρ ππωηαγωνιζηέρ ζηην ανάπηςξη ηηρ πεπιοσήρ και ηηρ Κύππος μαρ».
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Existing  HPC Oil And LPG Storage Facilities
 The installations of Oil Marketing Companies have been on the coastal zone, east of Larnaca, since the 1940’s
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Vassiliko Fuel Terminals Area 
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